
Cookie statement Travelcard (laatste update 20 april 2018) 

Cookies  

Om onze websites goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op je computer zetten, 

zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein 

tekstbestand dat onze website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je  onze site bezoekt. Zo 

onthoudt de website de pagina's die je hebt bezocht en je voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, 

lettergrootte en andere voorkeuren) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te 

vullen.  

Hoe gebruiken we cookies? 

Technische / functionele cookies 

Travelcard maakt gebruik van technische en functionele cookies. Deze dienen om het functioneren van 

de website en de gebruikerservaring te verbeteren. U kunt hierbij denken aan sessiecookies of taal 

cookies. Deze cookies hebben geen of nauwelijks gevolgen voor uw privacy.  

Google Analytics cookies 

Onze Websites en Applicaties maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt 

aangeboden door Google. Hiermee houden we informatie bij over het gebruik van Websites en 

Applicaties, zoals aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Travelcard maakt hierbij 

gebruik van de privacy instellingen zoals voorgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent 

dat wij niet uw volledige IP-adres, noch andere privacygevoelige gegevens delen met Google. De cookies 

worden maximaal 2 jaar bewaard. 

 

Social plug ins 

Via de website van Travelcard wordt toegang geboden tot verschillende social media, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot LinkedIn, Twitter en YouTube. Met behulp van deze zogenaamde social 

plug ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer u op een 

webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde 

partijen cookies op u telefoon, tablet of computer geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw 

gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden 

gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te 

bouwen ten behoeve van gerichte advertenties en/of content binnen het sociale netwerk aan te passen 

aan uw interesse. Travelcard is niet verantwoordelijk voor het cookiebeleid van deze derden. Indien u 

meer over hoe zij omgaan met cookies verwijzen wij u graag naar de informatie die hierover door deze 

derden zelf wordt verstrekt. 

 

Tracking cookies 

Indien u via een Google of Bing- advertentie terecht komt op een website van Travelcard en besluit verder 

te gaan, dan gaat u ermee akkoord dat wij cookies kunnen plaatsen om u gedurende een periode van 

maximaal enkele weken gericht advertenties te tonen aangaande onze eigen producten of diensten op 

websites van derden. Deze advertenties worden getoond op advertentiepartners van Google of Bing die 



advertentieruimte beschikbaar stellen zoals bijvoorbeeld www.nu.nl. Ook werkt Travelcard een 

vergelijkbare wijze samen met Facebook, waardoor het gedurende een beperkte periode na uw online 

bezoek aan de websites van Travelcard u op Facebook kunt worden geconfronteerd met advertenties van 

Travelcard of een van haar labels. 

Hoe kom je meer te weten en wat kan je met de cookies doen?  

U kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org. U kunt alle 

cookies op uw computer wissen en u kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit 

betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige 

delen van de website mogelijk niet optimaal functioneren. 

aboutcookies.org

